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Abstract 
 

Rhetoric in Arabic is the study of effective speaking, writing and the art of Persuasion. In 
its long and dynamic history it has enjoyed many definitions, accommodated differing 
and varied purposes, yet, for most of its history it has maintained its fundamental 
character as a discipline for training students of how to write and express themselves 
effectively. The present article evaluates the inspiring role of this science of speech in 
various ages along with description of its growth into several branches. 
 

العلأم الأ ي يب أ  ر ير يأك الكأالم واأورا البيانيأة ’’لدى املتأخرري  هناأا  ةالعربي استقّر مفهوم البالغة
العلأم الباثأ  ’’وعرفهأا بعأا املعااأري  هناأا:  .1 ‘‘م  يشأبي  واأاو و نايأة واسأناي  اللفويأة واملعنويأة
،  عريف أقرب اىل فهأم املتقأدمل للبالغأة.وهو ي،  2‘‘ع  القواعد اليت يصّّي الكالم دااًل على مجيع املراد

مأ   :سأل  بعأا ارعأراب" :ر  تابأ  العمأد  3ابأ  رشأي   اهأذ ر التأ   بعا التعريفأاتنعرف م   کما
أبلأأا النأأاقا فقأأال: أسأأهلهم لفوأأاً وأثسأأنهم بديهأأة. وقأأال ةرأأر: البالغأأة ملعاعأأة اللفأأ  وملشأأبا  املعأأ . 

   ."وقال ةرر: معاٍن  ثّي  ر ألفاظ قليلة

اسم ملعان جتري ر وعوا  ثّي , فمنها مأا يكأون ر السأكوت, ": ما البالغةا فقال: 4وسل  اب  املقفع 
ومنهأأأا مأأأا يكأأأون ر االسأأأتما , ومنهأأأا مأأأا يكأأأون ابتأأأداو, ومنهأأأا مأأأا يكأأأون عأأأوا ً, ومنهأأأا مأأأا يكأأأون ر 

 5."۔۔۔۔۔۔ون رسائ احلدي , ومنها ما يكون ر االثتجاج, ومنها ما يكون رطباً, ومنها ما يك
ًاهلً هلأا, وفااألة "قي : و  بينهأا أا  البالغة الطبع, وهلا مع ذلك ةالت يعل عليها ويوا  للقو  فيهأا، ويكأون ميأ

 6."واملشا لة, واملث  ،والنوم, والتصرف ،والبيان ،االستعار , والتشبي  ،اإلعجاو :وبل غّيا وهي مثانية أضرب
 

                                           

 ر،   ستان.عامعة بشاو هد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ،عم ارستاذ  املشار ة،  


   ستان.کراچ ،  ،الباثثة ر الد توراا ، عامعة سندهأ   
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البأاهر  وسأس أنأوارا الوأاهر , وانقسأم النأاق بأل مصأد   عاو اإلسأالم، و أان القأرةن هأو لسأان ثجتأ 
 أأانوا مشأأدوهل  أأالو  نومأأ , وبأأديع لفوأأ  كأأنهم مجيعأأاً املصأأدقل واملكأأ بل  ول ، لقأأرةن ومكأأ ب لأأ 

فأى فيسأ   السأمع ليصأغي ملىل قأراو  رسأول هللا األى هللا عليأ  وسألم دون تمأ  خ مهمأنومجال اأورا, و 
  7أن يشعر ب .

 

 ا الكتأاب, وملدرا هأم لعومتأ ، ووقعهأم بأعلى شيو فإمنا يدل علأى ملعجأاب هأ الو القأوم وه ا ملن دل 
كانأأأح أثاديثأأأ  ورطبأأأ  رائعأأأة مشأأأهور  يتلقفهأأأا ا رسأأأول هللا اأأألى هللا عليأأأ  وسأأألم فر أسأأأر بيانأأأ , وأمأأأ

 8الص ابة ع  النيب الى هللا علي  وسلم حيصواا  لمة  لمة رشية أن يتفلح ثرف منها.
 

مل ينطأأ  ملال عأأ  مأأّيا  ثكمأأة ومل يأأتكلم ملال بكأأالم قأأد ثأأّف ’’اأألى هللا عليأأ  وسأألم الأأ ي  ومل ال وهأأو
 لقبأأول. ومجأأع لأأ  بأأل املهابأأة واحلأأالو  وبأأل  الأأ ي ألقأأى هللا عليأأ  انبأأة, ونشأأخ لعصأأمة. هأأو الكأأالم ا

يأأ ... مل مل احلسأأ  اإلفهأأام وقلأأة عأأدد الكأأالم, مأأع اسأأتغنائ  عأأ  ملعاديأأ ، وقلأأة ثاعأأة السأأامع ملىل معاود
يسأأمع النأأاق بكأأالم قأأع أعأأم نفعأأاً وال قصأأداً لفوأأاً وال أعأأدل ووهلً وال أمجأأ  مأأ هباً وال أ أأرم مطلبأأاً وال 

  9أثس  موقعاً وال أسه  خمرعاً وال أفصح مع  وال أبل ر ف وى م   الم .
 

وقأأد ورد عأأنهم  أأ لك فقأأد  أأان االفأأاو الراشأأدون رطبأأاو مفأأوهل يتيأأّيون ارلفأأاظ, ويعنأأون  لأأنوم, 
ما اخت ا البالغيون بعدهم أساسأاً ربأواب مأ  البالغأة والفصأاثة والبيأان, فمأ  ذلأك مأا يأروى عأ  أ  

م  أن  عرض لرع  معأ  وأوب, فقأال لأ : أيبيأع الثأوبا فخعابأ : ال عافأا   -رضي هللا عن   - 10بكر 
علأى الأدعاو, فقأال لأ : لقأد  هللا, وأتذى أبو بكر مما يومهأ  اأاهر اللفأ , ملذ قأد يوأ  ملن النفأي مسألع

 11علمتم لو  نتم يعلمون, ق : ال, وعافا  هللا.
 

ولقأأأد  أأأان شأأأيو  هأأأ ا الروايأأأة ويردادهأأأا علأأأى ألسأأأنة البالغيأأأل هأأأو الأأأ ي ثأأأد مللأأأيهم ملىل أن يفت أأأوا ر 
 البالغة   ً راااً هو  ب "الفص  والوا ".

 

رضي هللا عنأ  مل  13لفصاثت  وبالغت , وعليرضي هللا عن  فصي اً بليغاً, فقد ضرب الروا   12 ان عمر
 14يك  جياري  أثد ر مضمار الفصاثة والبالغة.



 

     2011يونيو -يناير روائع العلوم البالغية من عرب العصور املختلفة         ۱، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
 

177 

 

ملأأا ايسأأع اأأال الفتوثأأات اإلسأأالمية، وارأأتلع العأأرب بغأأّيهم وضأأعف االعتمأأاد علأأى الأأ و  وثأأدا,  أأان ال 
قأأد  انأأح لأأ  هأأو وملن  انأأح عنايأأة لغويأأة, فل‘‘ اأأاو القأأرةن’’ 15بأأد مأأ  أن يقعأأد القواعأأد، فوضأأع أبأأو عبيأأد  

 16مل عاو اجلاث  فكان ل  فض  ثي  ايسعح بفضل  دائر  ه ا املل واات.بعا مل واات البيان. 
 

ًدهأأأر اودهأأأاراً  وملذا حتولنأأأا ملىل عصأأأر بأأأ  أميأأأة وعأأأدهل ااطابأأأة سميأأأع ألوااأأأا مأأأ  سياسأأأية وثفليأأأة ووعويأأأة ي
 17تهر مأ  وال  نأيب أميأة و دعويماً, ور  أ  لأون مأ  هأ ا ارلأوان يشأهر غأّي رطيأك أمأا  السياسأة فيشأ

 .18واحلجاج
 

 19أما رطباو الوعد فقد بلغوا الغايأة مأ  روعأح البيأان ور مقأدمتهم غأيالن الدمشأقي احلسأ  البصأري 
ويقول اجلاث  ملن أد و العصر العباسي  انوا يت فوون  الم احلس  وغيدان ثىت يبلغوا ما يريدون مأ  

ال عليها إبسأقاه  ملسأراو مأ   المأ  يلتغتأ  فيهأا, مأع مأا انأتوم لأ  املهار  لبيانية ويشيد ببالغة واا  مدل
ًالأأة نأأرى اجلأأاث  ر غأأّي موضأأع مأأ  بيانأأ  يسأأو  مالثوأأات النأأاق علأأى ااطبأأاو  مأأا  مأ  الطأأالو  واجل

 20يسو  مالثوات ااطباو أنفسهم ورااة أا اب الوع  منهم.
 

هفأأر   بأأّي   انأأح اسأأتجابة لعأأد  عوامأأ  ايسأأعح املالثوأأات البالغيأأة ر العصأأر العباسأأي ايسأأاعاً  ثأأ  
أوأأأرت ر مجيأأأع اأأأاالت احليأأأا  ر العصأأأر العباسأأأي, ولأأأيس ر اأأأال اردب وثأأأدا, وقأأأد نشأأأخت هأأأ ا 

21العوام  أن شار ح ر نشخ  البالغة ويدوي  املالثوات البيانية ر ه ا العصر مد  هوائف.
 

 

 هائفة الكتاب م  الفرق واملوايل. -1
 ر يطور البالغة ر العصر العباسي.الشعراو وأورهم  -2

 

وهأو ملن مل يبلأا  22اث  مل عأاو ابأ  قتيبأةهائفة اللغويل وأورهم ر نشخ  الب   البالغي. وم  بعد اجلأ
 مريبة اجلاث  م  ثي  يسجي  املل واات.

 

مل عأاو ابأ  املعتأًّ 
و  24وذ أر فيأ  أنأوا  ممأا بنيأح عليأ  البالغأة فيمأا بعأأد. ‘‘البأدي’’فوضأع الكتأاب  23

ًاد علأأى مأأا ذ أأر ابأ  املعتأأً مأأ  أنأأوا  البأأديع, مل عأأاو أبأأو بكأأر البأأاقال   25قدامأأة ابأأ  عأأاو  ابعأد  ،26فأأ
, 27ر  هالل العسكري  ‘‘الصناعتل’’أيضاً  تاب  ‘‘ملعجاو القرةن’’فوضع  تا ً ذائع الصيك, وهو 

 .فقع اإلعجاوو ان ع  البيان بعامة, ومل يقصروا على الب   ر 
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 خلف. وعأأأاو السأأأكا ي فأأأ‘‘أسأأأرار البالغأأأة’’و  ‘‘دالئأأأ  اإلعجأأأاو’’د القأأأاهر فوضأأأع  تايأأأ : مل عأأأاو عبأأأ
وهأو أول مأ  فّصأ  موضأوعات  أ  مأ  علأم املعأا  والبيأان علأى ثأد , وععأ    ‘‘مفتأا  العلأوم’’ تاب  

عنأد  ""البيأان] وهكأ ا نشأخت البالغأة  28 ثّياً م  أنوا  البديع اليت عرفح فيما بعد اتبعأة لعلأم املعأا .
  وحن  نقرأ ونستفيد من . و کام هااود رور امليتلفة ووا  مللينا ويطورت ر العص القدماو[

 

ينشأخ عنأد العأرب منأ  العصأر اجلأاهلي, مل مضأح هأ ا  أرأ تاملالثوات البيانيأة و مليص القول أن 
ر املأدن وارقطأأار املفتوثأأة, العأأرب  اسأأتقرار :رسأباب شأأىّت منهأاملالثوأات ينمأأو بعأد اهأأور اإلسأأالم ا

 ،واضأتهم العقليأأة, مل اجلأدل الشأأديد الأأ ي قأام بأأل الفأر  الدينيأأة امليتلفأأة ر شأ ون العقيأأد  السياسأأية
   29.د للدلي  عل  ذلکهرّي شا  تاب ارغا و 
 

 اهلوامش واملراجع
 

 

. الربهأان ر وعأوا البيأان 9م،  1979، الد تور:  الب   البالغأي عنأد العأرب، دارالعلأم للماليأل ، هار  الطواري  1
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